Domifikacje.pl – Crowd Generated Content
Domifikacje.pl to serwis contentowy, który prowadzimy od 2016 roku dla Castoramy. Aby tworzyć jeszcze lepszy
content, bardziej dopasowany do grupy odbiorców platformy, wykorzystaliśmy innowacyjny sposób na pozyskiwanie
insightów, a także na wybór tematyki tekstów i towarzyszących im grafik – aplikację Qute, która posiada
społecznościową funkcję testów A/B. Przy okazji zwiększyliśmy klikalność wpisów w social media, obniżając przy
tym koszty researchu i płatnego wsparcia serwisu.

Czas realizacji: 02/2017 – 07/2017

I.

Uzasadnienie zgłoszenia do kategorii konkursowej: Content Marketing - Branded Content (kategoria główna)

Domifikacje.pl to nowy projekt contentowy marki Castorama. Do tworzenia atrakcyjnych dla odbiorców treści użyliśmy
innowacyjnej metody badawczo-insightowej. Polska aplikacja społecznościowa Qute, w której natywną funkcją jest test A/B,
dała nam wgląd w preferencje użytkowników, którzy za pomocą aplikacji determinowali nie tylko treść tworzonego przez nas
contentu, ale także grafik do wpisów, które w znaczny sposób wpływają na klikalność tekstów oraz leady. Był to więc Crowd
Generated Content, treści pisane wybitnie pod czytelników i za ich pośrednią pomocą.

II.

Wyzwanie: określenie problemu i celu/ów do zrealizowania / opis uwarunkowań zewnętrznych i/lub
wewnętrznych / wyjaśnienie szczególnego kontekstu projektu / dostępne środki finansowe (budżet).

Domifikacje.pl to nowy projekt contentowy marki Castorama. Serwis powstał w połowie 2016 roku i w całości jest poświęcony
tematyce aranżacji domu i ogrodu. Celem istnienia serwisu jest poszerzenie zasięgu komunikacji marki Castorama o nowe
segmenty klientów. Za pomocą różnych rodzajów contentu: artykułów poradnikowych, inspiracyjnych, wywiadów, ideabooków
(artykuły ze zdjęciami aranżacyjnymi z product placementem), metamorfoz wnętrz oraz instruktaży, staramy się dotrzeć do

szerokiego grona nowych odbiorców i pozyskać stałych czytelników, rekomendując przy tym produkty Castoramy. W
artykułach wspominamy o konkretnych markach, ale bez nachalnej reklamy, prezentując kilka produktów pochodzących z
różnych sklepów, w tym oczywiście asortyment dostępny w sklepie Castorama. Podpowiadamy, inspirujemy. Prowadzimy także
akcje w serwisach społecznościowych – na Instagramie oraz Facebooku, dzięki czemu uzyskujemy realny kontakt z
czytelnikami i prowadzimy z nimi dialog. Porozumiewając się ich językiem, stosując ich kody kulturowe, ale także podglądając,
jakich narzędzi używają do komunikacji ze sobą. Dzięki temu dotarliśmy do aplikacji społecznościowej Qute, gdzie nasi czytelnicy
poddawali ocenie i testom A/B różne swoje wybory. To zainspirowało nas do wykorzystania tej aplikacji przy badaniu potrzeb i
upodobań naszej grupy docelowej z dziedziny home & garden, których głęboka znajomość mogła pozytywnie wpłynąć na
publikowany content.

III.

Diagnoza: kluczowe obserwacje, które zdeterminowały obrany kierunek działań.

Jednym z najważniejszych aspektów skutecznej strategii contentowej jest dopasowanie komunikacji do potrzeby grupy
docelowej, zarówno pod kątem językowym, jak i tematycznym. Zbadanie potrzeb to z reguły dość długi i kosztowny proces,
który w warunkach komunikacji online powinien być prowadzony w sposób ciągły. Zadaliśmy więc sobie pytania: Czy można go
zoptymalizować? Jak szybciej, prościej, taniej i na bieżąco badać oraz potwierdzać wybory co do rodzaju prezentowanego
contentu? Czy w końcu najważniejsze: jakich treści oczekują nasi czytelnicy?

IV.

Strategia: opis obranego podejścia komunikacyjnego, główna narracja (kluczowe przekazy), logika doboru

głównych narzędzi i platform komunikacyjnych, spodziewane efekty (KPIs).

Odpowiedzią okazała się zmiana procesu pozyskiwania insightów i wyszukiwania (research) tematów poprzez pozyskiwanie
danych z nieoczywistego, ale innowacyjnego w tym kontekście narzędzia, jakim jest aplikacja Qute. Qute to polska aplikacja
społecznościowa - pierwotnie stricte modowa, zbudowana w oparciu o intuicyjny mechanizm porównywania - test A/B. Duża i
aktywna społeczność po kilku chwilach od publikacji zdjęć wydaje opinię, które ze zdjęć bardziej jej się podoba i/lub uzasadnia
swój wybór w komentarzach.
Qute bazuje na wszechobecnej potrzebie uzyskania potwierdzenia własnych wyborów, w tym także zakupowych. Heurystyka
poznawcza (sugerowanie się opiniami innych) odgrywa tu ważną rolę, a my postanowiliśmy wykorzystać ją na potrzeby badania
opinii naszej własnej grupy docelowej, szeroko reprezentowanej w społeczności tej aplikacji.

V.

Realizacja: plan projektu ze szczególnym uwzględnieniem działań niestandardowych.

Aplikacja stała się narzędziem wspierającym decyzyjność w kontekście doboru treści na stronie serwisu oraz w kanałach social.
Dzięki niej zoptymalizowaliśmy nie tylko content, ale także proces i koszty pisania tekstów, dobór klikalnych grafik oraz badania
opinii i trendów. Odpowiednie zdjęcie w content marketingu, a w branży home&garden w szczególności, jest kluczowe do

skutecznej komunikacji. To ono przyciąga uwagę i często determinuje, czy klikniemy w link i wejdziemy na stronę. Porównanie
zdjęć sprawdza się także w kontekście odkrywania trendów, co w dłuższym horyzoncie bardzo usprawnia realizację strategii.
Dzięki aplikacji Qute zmodyfikowaliśmy nasz proces tworzenia contentu dla serwisu Domifikacje.pl. Po wstępnej identyfikacji
trendów, przebieg powstawania treści wizualnych i graficznych wyglądał następująco:


Za pomocą Qute porównujemy wybrane trendy pod kątem potencjalnej ich popularności w grupie docelowej.



Sprawdzamy i oceniamy ekspozycję wyszukanych trendów w asortymencie sklepu Klienta.



W Qute porównujemy zdjęcia dla danego trendu, których następnie używamy w komunikacji socialmedia i w finalnej
wersji contentu.



Content trafia na Domifikacje.pl oraz do dystrybucji, gdzie jest dużo łatwiej i szybciej konsumowany,czego dowodem
jest pozyskiwanym dzięki niemu UGC.

Przykład: wychwyciliśmy trend „rośliny w domu” i oceniliśmy, że świetnie wpasowuje się w strategię komunikacji oraz potrzeby
grupy docelowej. Zdecydowaliśmy więc, że napiszemy artykuł o modnych kwiatach do mieszkania. Nie wiedzieliśmy jednak, czy
bardziej wdzięcznym tematem będzie sukulent, czy kokedama (obydwa były trendami na swój sposób). Dzięki głosowaniu w
aplikacji, okazało się (stosunkiem głosów 67% do 33%), że kokedama cieszy się większym zainteresowaniem. Tak powstał
artykuł:
„Kokedama – wyjątkowy wiszący ogród do Twojego domu”.
Analogicznie powstał szereg tekstów, dla których insightów szukaliśmy właśnie w Qute, badając społeczność i jej preferencje.
Na ich podstawie stworzyliśmy popularne na portalu teksty, takie jak: „Tryptyk i dyptyk kontra klasyczny obraz”, „Sypialnia, w
jakim kolorze będzie najlepsza”, „Kuchnia w stylu skandynawskim czy klasyczna w kolorze naturalnego drewna”, czy też „Meble
DIY czy z salonu”.

VI.

Wynik: uwiarygodniony i weryfikowalny opis zrealizowanych zamierzeń i celów.(W tym polu można wyjątkowo
zamieszczać linki do źródeł, które odnoszą się wyłącznie do danych dokumentujących Projekt)

Efekty:


zwiększyliśmy liczbę wyświetleń, pisanych wg. powyższego procesu tekstów o przeszło 60% w stosunkudo
klasycznych artykułów pisanych bez użycia aplikacji;



zlojalizowaliśmy czytelników – liczba powracających do serwisu użytkowników zwiększyła się o 39% wstosunku do
wartości sprzed zmiany;



poprawiliśmy retencję na stronie z 35% do 76%;



zmniejszyliśmy procentową wartość odrzuceń (bounce rate) o 20%;



interakcje w mediach społecznościowych (polubienia, komentarze, udostępnienia) pod postamidotyczącymi tematów,
przy których korzystaliśmy z pomocy aplikacji są wyższe o 300%; • w ciągu 3 miesięcy zaoszczędziliśmy ok. 10 tys. zł.

Poniżej lista przykładowych tekstów, które powstały bazując na insightach uzyskanych z testów A/B dzięki aplikacji:


http://domifikacje.pl/porady/kokedama-wyjatkowy-wiszacy-ogrod-do-twojego-domu/



http://domifikacje.pl/porady/dyptyk-i-tryptyk-nowoczesne-obrazy-na-sciane-do-salonu/



http://domifikacje.pl/porady/swieze-pomysly-na-aranzacje-sypialni-w-kolorze-niebieskim/4.
http://domifikacje.pl/porady/przewodnik-projektowania-wnetrz-kuchnia-w-stylu-skandynawskim/

